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Hatan részesültek elismerésben 
Környe önkormányzata hagyományo-
san az augusztus 20-ai, Szent István 
király tiszteletére rendezett ünnepségé-
nek keretében ismeri el azok tevékeny-
ségét, akik kiemelkedő teljesítményük-
kel öregbítik a község hírnevét, vagy 
hosszú évek áldozatvállalásával vívják 
ki a település közösségének megbecsü-
lését. Az idei megemlékezésen hatan 
részesültek elismerésben.

A Szt. István király által megte-
remtet t államiság már több 
mint ezer éve meghatározza 

azokat a kereteket, amelyek segít-
ségével töretlenül fennmaradhatot t 
Magyarország és a nagy sorscsapá-
sok után mindig sikerült talpra állnia, 
mindig sikerült megújulnia és fejlődnie.  
Az államalapító király felismerte, hogy 
az ország és a megteremtett magyar 
királyság létének, fennmaradásának 
egyik kulcsa a béke. Az a béke, amely 
a kereteit alkotja a teremtő munkának. 
Annak a munkának, amely alapjául szol-
gált és jelenleg is szolgál Magyarország 
fejlődésének. Hiszen béke nélkül nem 

adottak a lehetőségek a legegyszerűbb 
munkák elvégzéséhez sem – fogalma-
zott ünnepi beszédében Beke László, 
hozzátéve, hogy a sok munka mellett 
Környe sikerének is az a békesség és 
összefogás a titka, amely jellemezte a te-
lepülést az elmúlt időszakban, és amely 
szilárd alapot biztosított a fejlődéshez, az 
együttgondolkodáshoz. A polgármester 
reményét fejezte ki, hogy a község a jö-
vőben is megőrzi ezt a stabil összhangot: 
bízom benne, hogy közösen haladunk 
tovább azon az úton, melyen egyszer 
– példánkat látva – gyermekeink, uno-
káink ugyanígy, kéz a kézben követnek 
majd bennünket.

Az ünnepi gondolatok után az önkor-
mányzat nevében Beke László és Orlovits 
Tímea jegyző, Popovics György, a Ko-
márom-Esztergom Megyei Önkormány-
zat elnöke, Környe testvértelepülése, 
Tardoskedd képviseletében Tóth Marián 
polgármester, valamint a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és a Környei Né-
metek Baráti Köre és Kultúregyesületének 
képviselői helyeztek el koszorút az Árpád 
Emlékműnél, majd Nagy Péter tiszteletes 

és Bedy Sándor plébános áldotta meg 
az új kenyeret. 

A környei önkormányzat hagyomá-
nyosan az államalapítás ünnepén ismeri 
el azok tevékenységét, akik kiemelkedő 
teljesítményükkel öregbítik a község hírne-
vét, vagy hosszú évek áldozatvállalásos 
ténykedésével vívják ki a település közössé-
gének megbecsülését. A képviselő-testület 
döntése alapján öten vehettek át elismerő 
oklevelet, Wittmann Ferencné, Rácz Gizella 
pedig a Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met. A díjazottakat Popovics György elnök 
is köszöntötte, s a „Második ezredév Komá-
rom-Esztergom megyében” című könyvvel 
ajándékozta meg. 

A képviselő-testület határozata alapján 
idén a Partnerkapcsolatok Díját a Kör-
nyei Német Nemzetiségi Dalkör vehette 
át. Környe Községért Díjban részesült a 
Planbau Mérnöki Iroda, a Közegészség-
ügyi Díjat a Környei Katolikus Karitásznak 
ítélték a képviselők. Környe Község Gaz-
dasági Fejlődéséért Díjjal ismerték el 
a Simon Méhészet tevékenységét, míg 
a Pedagógiai Díjjal Trézlné Staudinger 
Csillát tüntették ki. 
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Hatan részesültek elismerésben
…folytatás az első oldalról.

Az ünnepségen Magyarország Nemzeti 
Erőforrás Minisztere által adományozott 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem elis-
merésben részesült Wittmann Ferencné, 
Rácz Gizella, aki a Környei Vackor Óvo-
da és Bölcsődében nyugállományba 
vonulásáig 41 éven át nevelte óvoda-
pedagógusként szeretet tel, hivatás-
tudattal, felelősségérzettel a rábízott 
gyermekeket.

A Német Nemzetiségi Dalkör hazáról, 
hazaszeretetről szóló dalaival színesített 
megemlékezést gulyásparti és utcabál 
követte a sportpályán, majd este kilenc 
órakor a szervezők tűzijátékkal kápráztat-
ták el a vendégeket.

PARTNERKAPCSOLATOK DÍJA  
– KÖRNYEI NÉMET NEMZETISÉGI DALKÖR

A Környei Német Nemzetiségi Dal -
kör megalakulásának gondolata 
Menoniné Pillmann Teréz, akkori német 
nemzetiségi képviselőben merült fel. 
A tagok az első lépéseket a Dr. Nagy 
Gyuláné által vezetett Magyar Dalkör 
szárnyai alatt tették meg, majd kiváltak 
a svábok és 1993 februárjában meg-
alakult a Környei Német Nemzetiségi 
Dalkör. Vezetőjük az év szeptemberétől 
Goór Józsefné.

1994 -ben már Országos Minősítő 
Hangversenyen is részt vet tek, ahol 
ezüst minősítést szereztek, melyet a 
későbbiekben további kimagasló ered-
mények, arany minősítések követtek.  
A nemzetközi kapcsolatok ápolását már 
1994-ben megkezdték, amikor egy roko-
ni kapcsolat révén vendégül láthatták 
a Regenstaufeni Fúvószenekar tagjait.  
A sokéves kapcsolat eredményeként a 
Német Nemzetiségi Dalkör is felléphetett 
Regensburgban a sörfesztiválon. 

1996-ban a Német Nemzetiségi Dal-
körök országos minősítőjén elért arany 
fokozat jutalma egy ausztriai fellépés 
volt, a bécsi Grabenen. Környe Község 
Önkormányzata 2000-ben munkájuk 
elismeréseként a „Közművelődési Díj” 
kitüntető címet adományozta a dal-
körnek.

1997-ben a kitelepítés 50. évfordulójára 
készült el első hagyományőrző kazet-
tájuk, melyet megható és szívhez szóló 
ajándékként nyújtottak át a hazalátoga-
tó kitelepítettek számára. 

A németországi Steffenberg várossal 
való partnerkapcsolat létrejötte szintén 
a dalkörnek köszönhető, akik először 
Alfred Weizellel, majd a Steffenbergi Ha-
gyományőrző Csoporttal kerültek igen jó 
barátságba. Ők hívták életre 2004-ben a 
Márton napi Dalos-találkozót is. Ennek a 
programnak évek óta elmaradhatatlan 
vendégei az ausztriai Burgenlandból 

érkező „Sautanzmusi” zenekar tagjai.  
E zenekarral közösen léptek fel 2007-ben 
Tatán a Német Nemzetiségi Múzeumban 
és az ausztriai Mönchhof városában.  
A németek 1947-es kitelepítését követően, 
a kényszerű lakosságcsere kapcsán több 
család érkezett községünkbe a szlovákiai 
Tardoskeddről. A későbbi években törté-
nő kapcsolatfelvételnek köszönhetően 
mára virágzó kapcsolatot ápol a két 
község. A Tardoskeddi Rozmaring Dalkör 
és a Környei Német Nemzetiségi Dalkör 
is évek óta rendszeresen találkozik, sőt 
gyakran együtt lépnek fel.

KÖRNYE KÖZSÉGÉRT DÍJ  
– PLANBAU MÉRNÖKI IRODA

A Planbau Mérnöki Iroda Kft. 1994-ben 
alakult, családi vállalkozás. Fő tevékeny-
ségi köre az építészeti tervezés, projekt 
management, szaktanácsadás és mű-
szaki ellenőri feladatok ellátása. A cég 
ügyvezető igazgatója Páll Ákos évekig 
dolgozott Ausztriában, ahol lehetősége 
volt európai ipari épületek tervezésében 
részt venni. E munkával megismerte a 
fejlett cégek munkakultúráját és azt a 
fajta precizitást, amit ők képviselnek 
Európában.

A gazdasági válság idején, az ipari 
parki beruházások csökkenésekor a 
tervező iroda tevékenységi körében a 
közintézmények tervezése felé toldódott 
a hangsúly. 

Az önkormányzat első ízben a pol-
gármesteri hivatal kiviteli terveinek 
elkészítésével bízta meg a Planbau Kft. 
Legfontosabb elvárás volt az épület régi 
stílusának megőrzése mellett, a kor köve-
telményeinek megfelelő korszerű munka-
hely kialakítása. A hivatal 2010. március 
15-ei átadását követően elmondhattuk, 
hogy a tervező feladatának messzeme-
nően eleget tett.

A településkép központját meghatáro-
zó következő feladat a lapos tetős, nem 
túl tetszetős művelődési ház felöltöztetése 
volt. A vállalkozás tervei alapján kivite-
lezett épületfelújítást követően szinte 
felismerhetetlen lett a régi épület. Mára 
már úgy tűnik mintha mindig ez a ház lett 
volna a művelődési házunk.

Környe életében ez idáig legnagyobb 
beruházás, a tavalyi évben megvalósult 
óvoda és bölcsőde is Páll Ákos és csa-
pata tervezői munkája alapján épült 
meg. A cég tervpályázaton nyerte el az 
óvoda-bölcsőde tervezésének lehetősé-
gét. A 2013. év végén átadott intézmény 
ma már gyermek zsivajtól hangos, és a 
környék egyik legszebb óvodája.

Elmondhatjuk, hogy Páll Ákos munkái-
val, tervei alapján megépített épületeink 
megjelenésével községünk arculata 
megváltozott, egy tetszetős és egységes 
Faluközpont van kialakulóban Környe 
településen.

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ  
– KÖRNYEI KATOLIKUS KARITÁSZ

A Római Katolikus Karitász Környei szer-
vezete püspöki felhívásra 2008-ban 
szerveződött hivatalosan. De már ezt 
megelőzően is más karitatív szervezet-
tekkel együttműködve segítette, támo-
gatta a nehéz szociális helyzetben lévő 
embereket, s mára kiválóan szervezett 
mozgalommá fejlődöt t. Az emberi 
humánum, a könyörületesség jegyé-
ben fejtik ki áldásos tevékenységüket. 
Munkájukra nagyon-nagy szükség van, 
hiszen sajnos egyre több ember sodródik 
önhibáján kívül a társadalom szélére.  
A rászorultság elvét figyelembe véve 
rendszeresen segítik a nagycsaládokat, 
az elhagyatott, egyedül élő idős embe-
reket. Folyamatosan szerveznek gyűjtése-
ket, koordinálják a központi adományok 
elosztását. Minden év karácsonya előtt 
úgynevezett krumpli-ebédet tartanak, 
és az abból befolyt összeggel is segítik 
a rászorultakat.

Több tag rendszeresen látogatja a 
hosszú ideig kórházban fekvő ápoltakat. 
Minden évben fogadnak zarándokokat, 
hatékonyan működnek együtt más kari-
tatív szervezettekkel és az önkormányzat-
tal. Önkéntes munkájukkal hozzájárulnak 
Környe szociális biztonságához. 

A Környei Katolikus Karitász tagjai 
méltók rá, hogy valamennyiük neve 
megjelenjen a nyilvánosság előt t.  
A mozgalom tagjai: Dr. Árendás József, 
Rácz Mátyásné, Rácz Mátyás, Vidéki 
József, Seres Jánosné, özv. Zombai Ist-
vánné, Erdei Józsefné és Vértessomlóról 
Keszler Miklósné. Új tagok: Kisné Ágoston 
Éva, Wind Károlyné, Budaházi Jánosné. 
A mozgalom  állandó segítői: Csík Sán-
dorné, Bokovics Antalné, Eck Ferencné, 
Popovics Milán, Kaszap N. Dánielné, 
Prekob György, Debity Gyuláné, Svétecz 
László és Csikós Péter.

KÖRNYE KÖZSÉG  
GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJ  

– SIMON MÉHÉSZET

A Simon méhészet tradicionálisnak 
tekinthető, mivel már Simon József édes-
apja is méhészkedett, igaz inkább csak 
méhtartóként. Simon József 32, felesége 
29 esztendős méhészmúlttal rendelkezik. 
A méhésziskolát Zalaapátin végezték el 
1990-ben.

25 méhcsaláddal, többfajta kaptár-
típussal kezdtek méhészkedni, jelenleg 
vándorló méhészetet folytatnak 300 
méhcsaláddal.

2002-ben alakítot ták meg családi 
gazdaságukat, mely előfeltétele volt 
annak a pályázatnak, melyet abban 
az évben sikeresen megnyertek. A szak-
tárca forrásának segítségével egy 200 
négyzetméteres pergető házat építettek, 

mely méhészetük fejlődéséhez nagy 
előrelépést biztosított. A pergető csarnok 
jelentősen megkönnyíti a méz pergeté-
sét, a csomagolást, műhelymunkákat, 
stb. A csarnokban számos olyan eszköz 
található, melyek a munkafolyamatokat 
könnyebbé és gyorsabbá teszik. Ilyen 
például a saját fejlesztésű dob pergető, 
méz melegítő, kaptárjelölő, stb.

A Simon Méhészet 2008-ban az Or-
szágos Magyar Méhészeti Egyesület 
bemutató méhészete lett. Számos termé-
kükkel kivívták a vásárlók és a szakma el-
ismerését. Simonné Venter Éva a Környei 
Hírhozóban (2012. október) megjelent írá-
sával is népszerűsítette a mézfogyasztást, 
kiemelve az emberi szervezetre gyakorolt 
jótékony hatásait.

PEDAGÓGIAI DÍJ  
– TRÉZLNÉ STAUDINGER CSILLA

 
Trézlné Staudinger Csilla 1989 óta a Kör-
nyei Általános Iskola magyar-történelem 
szakos pedagógusa. 

1999-ben igazgatóhelyettesi megbí-
zást kapott, 2006 szeptemberétől átvette 
a művészeti tagozat vezetését, amely 
zene, színjáték, báb, grafikai és néptánc 
szakon működött. A művészeti iskola az ő 
irányítása alatt kiváló minősítést szerzett.

2010-től a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola igazgatója. Az intézmény két évvel 
később, 2012-ben elnyerte az ÖKO iskola 
címet, 2013-ban pedig Vöröskeresztes 
Bázisiskola lett.

Sikeresen működött közre az iskolai 
játszótér létrejöttében, és nagy szerepe 
volt abban, hogy az intézmény pályázati 
támogatással 8 interaktív táblával gya-
rapodott. Valamennyi ötletével, javasla-

tával, intézményvezetői tevékenységével 
a diákok eredményes, sikeres iskolai 
munkáját segíti. 

Példaértékű a kapcsolata a község 
önkormányzatával és a jelenlegi iskola-
fenntartóval is.

Szakmai téren és vezetőként is folya-
matosan képezi magát, több szaktár-
gyi, anyanyelvi, tanügyi igazgatási és 
gazdasági továbbképzésen vett részt, 
2007-ben közoktatási vezető végzettsé-
get szerzett. 

Az iskola mintaszerű irányítása, jog-
szerű működtetése, a színvonalas és 
eredményes pedagógiai munka feltét-
eleinek megteremtése és biztosítása, a 
szaktárgyak magas színvonalú oktatása 
az intézményvezetői teendők általa biz-
tosított lelkiismeretes, kiemelkedő szintű 
ellátásának köszönhető. Mindemellett 
– de egyáltalán nem utolsó sorban – kol-
légái és munkatársai iránti embersége is 
méltóvá teszi a Pedagógiai Díj-ra.

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM  
– WITTMANN FERENCNÉ, RÁCZ GIZELLA 

Wittmann Ferencné, Rácz Gizella születé-
se óta Környén él családjával, itt végezte 
általános iskolai tanulmányait is.

Érettségi vizsgát Tatabányán az Árpád 
Gimnáziumban tett 1972-ben, főiskolai ta-
nulmányait a Soproni óvónőképző Intézet 
Esztergomi tagozatán végezte, oklevelét 
1974 júniusában szerezte meg, majd az 
akkor még Környei Napköziotthonos 
Óvodában kezdett dolgozni. 

1992-ben munka mellett a Soproni Óvó-
nőképző Intézetben német nemzetiségi 
óvodapedagógusi végzettséget szerzett. 
Ettől az évtől az intézményvezető-he-

lyettesi feladatokat is ellátta. Munkáját 
mindig magas színvonalon végezte, 
önképzés és nagyon sok továbbképzé-
sen való részvétel segítette elő szakmai 
felkészültségét, fejlődését. Pályája során 
nyitott volt az új pedagógiai irányzatok-
ra, módszerekre. Csoportjával részt vett 
Zilahi Józsefné: Óvodai nevelés játékkal, 
mesével, verssel módszerének kidolgo-
zásában. 

Példaértékű, színvonalas munkájáért 
és emberi magatartásáért 1991-ben 
Miniszteri Dicséret kitüntetésben részesült.

Települési szinten is elismerték kiváló 
nevelői munkáját, a Környe Község kép-
viselő-testülete által alapított Pedagógiai 
díjat 2001. augusztus 20-án vehette át.

41 éven át vett részt a település óvo-
dás korú gyermekeinek nevelésében, 
oktatásában. Ez idő alatt a gyermekek 
szüleinek körében szeretetet, tiszteletet 
vívott ki magának szakmai tudásával, 
segítőkészségével, szeretetteljes emberi 
tulajdonságaival.

Gizi óvó néni végtelen nyugalommal, 
harmóniát sugárzó személyiségével 
nagyon jó hatással volt a felgyorsult vilá-
gunkból érkező zaklatott gyermekekre is. 
Érdekes játékötletei, gyermek centrikus vi-
selkedése színessé varázsolták a rábízott 
kislányok, kisfiúk hétköznapjait. Végtelen 
szeretet, segítőkész türelem jellemezte 
munkáját. Törődés volt minden mozdula-
ta, okító minden szava. Lelke mélyéből, 
egész lényével a rábízott gyerekek jövőjét 
tartotta szem előtt.

A 41 év pedagógus pályán töltött idő 
után, nyugállományba vonulása alkal-
mából vehette át a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztere által adományozott Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet. 
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Wind Károlytól búcsúzunk
Amikor megszületünk, felsőbb hatalmak 
vékonyabb-vastagabb könyvet nyitnak 
meg számunkra: az első oldalán a szü-
letésünkkel.

W ind Károly vértessomlói kel-
tezésű könyvében 1947. május 
20-ától gyűltek a fejezetek, s 

2014. augusztus 20-án lezárultak. 
Általános iskolai tanulmányait szülő-

helyén fejezte be, majd a tatai Eötvös 
Gimnáziumot elvégezve a pécsi Tanár-
képző Főiskolán szerzett diplomát ma-
tematika-fizika szakon. Élete könyvének 
valamennyi sora Vértessomlóhoz és 
Környéhez kötődik.

1969-ben Környén kezdett el tanítani, 
az ő nevéhez fűződik a német nyelv 
oktatása az általános iskolában szakköri 
szinten. 1976-ban új fejezet nyílt számára, 
amikor visszatért Vértessomlóra, ahol 
majdnem két évtizedig tanított, majd sze-
retett hivatásának útja visszakanyarodott 
Környére, s nyugállományba vonulásáig 
a pedagógusi pályán maradt.

Hivatásában mindvégig mellette állt 
Sill Éva, akivel 1972. március 25-én kötötte 
össze életét. Szeretetben és békesség-
ben teltek mindennapjaik, melyeket 
első gyermekük, Attila megérkezése 
aranyozta be 1975-ben, majd második 
gyermeküké, Zoltáné 1985-ben. Közben a 
családi fészek is elkészült, s Éva is 40 évig 
tanított a környei iskolában.

Pedagógusi pályájukon kölcsönösen 
segítették egymást, s ahogy teltek az 
évek, gyermekeiket taníttatták: Attila és 

Zoltán is diplomát szerzett. Wind Károly 
boldog nagypapaként üdvözölhette 
első unokája, Réka megérkezését, majd 
Milánét, Alízét és a kis Kiráét.  

Emberség, segítőkészség, tolerancia, 
szerénység, tisztesség – ezen jellemvoná-
sai vezérelték Károlyt, amikor áldozatos 
hivatása és családja mellett közéleti 
tevékenységet is vállalt, s annak ellátá-
sában is az alázat, segíteni, tenni akarás 
motiválta.

Hosszú éveken át ténykedett elismert 
szakmai zsűritagként az országos Öveges 
József fizika verseny lebonyolításában.  
16 éven keresztül vett részt a Német 
Nemzetiségi Bizot tság munkájában, 

önkormányzati képviselőként 8 éven 
át képviselte a szociálisan rászorultak 
érdekeit, részt vállalt Környe telepü-
lésfejlesztési teendőiből, tisztelte, be-
csülte és segítette az elesett, rászoruló 
embereket. 

Tiszteletdíjának felajánlásával is se-
gítette a külterületeken élő emberek 
helyzetének és életkörülményeinek 
jobbítását. A környebányai közvilágítás, 
díszkivilágítás, tagyospusztai buszmeg-
álló létrehozásában is jelentős szerepet 
vállalt, s munkásságához tar tozik a 
környei templomkertben lévő kitelepítési 
emlékmű 1997-es megépítése is. 

Wind Károly sorsának könyvében visz-
sza-visszatérő fejezetenként elevenedik 
meg hobbija, a fotózás. Sorra örökítette 
meg elismert fotósként Környe rendez-
vényeit, eseményeit, mindennapjait, al-
kotásaiból többször kiállítást is rendeztek.

Nyugdíjba vonulása után sem pihent 
meg: feleségével önkéntesként támo-
gatták, segítették a tatabányai Szent 
Borbála Kórházban fekvő beteg gyer-
mekeket, gyógyulásukat, alkalmanként 
német tolmácsként is segítette a kórház 
munkáját. Hiszen a jellemvonások az 
évek múltával sem változtak: tisztesség, 
tolerancia, szerénység, segítőkészség, 
emberség…

Nyugodjék békében…

Wind Károlyt augusztus 30-án, szomba-
ton 13 órakor a környei római katolikus 
temetőben kísérik utolsó útjára.

Szent Istvánra emlékeztek Környebányán
Vértessomlói és várgesztesi nyugdíjas 
szervezetek képviselői is érkeztek au-
gusztus 19-én Környebányára, hogy 
együtt emlékezzenek Szent István király-
ra. A Hősi Emlékműnél hagyományosan 
özv. Borsodi Ferencné kongatta meg a 
harangot, jelezve, hogy elérkezett az 
emlékezés, az ősök előtti tisztelgés ideje.

A megjelenteket Svétecz László 
képviselő köszöntötte, kiemelve 
az ünnep fontosságát, közös-

ségkovácsoló szerepét. Mint mondta, 
1991-ben avatták fel a Hősi Emlékművet, 
akkortól minden évben augusztus 19-
én tisztelegnek a településrész lakói, 
valamint a környeiek az államalapítás, 
Szent István király, s mindazon egykori 
környebányaiak emléke előtt, akik éle-
tüket vesztették a második világháború-
ban és 1956-ban. Így az ünnepkörökhöz 
kapcsolódó hagyományokkal nem ren-
delkező Környebányának is kialakultak 
mára a közös, szép számú vendégeket 
vonzó ünnepi programjai.

A méltó ünneplés alapjait is letették 
Környebányán. A helyi és irtáspusztai 
gyerekek, felnőttek Bozó Kucskár Anikó 
vezetésével a jelenlévőknek évről-évre 
színes dalokból, versekből kötött csokrot 
nyújtanak át, melyet idén Pusztaszer mon-
dája, Szent István dalok, népdalcsokor, s 
Fehér László előadásában Váci Mihály: 
„Eső a homokra” című verse is gazdagított.

Első szent királyunk jóvoltából lettünk erős, 
keresztény nemzet. Tudta, hogy a béke 
milyen fontos, ezért szigorú törvényeivel is 
folyton arra törekedett. Előrelátóan, meg-
fontoltan cselekedett, nem máról holnapra 

gondolkodott. De azzal is tisztában volt, 
hogy ennek a népnek elsősorban magá-
ban és Istenben kell bíznia, mert másoktól 
hiába remél segítséget. Ha túlzottan mások-
ra épít, könnyen összeomolhatnak tervei. Az 
idő igazolta aggodalmait: valahányszor 
határainkon túlról reméltük a döntő segít-
séget, s erre támaszkodva igyekeztünk füg-
getlenségünket kivívni, illetve megtartani, 
mindig kudarcba fúlt erőfeszítésünk. Szent 
István király Magyarország mindenkori 
vezetőinek, politikusainak is példát adott 
– fogalmazott ünnepi beszédében Beke 
László polgármester, reményét fejezve ki, 
hogy ha megfogadjuk az ünnep hármas 
üzenetét, Szent István példáját, a magyar 
államiság eszméjét és az új kenyér, a te-
remtés fontosságát, akkor Környe továbbra 
is sikeres, fejlődő település lesz.

A nagy világon e kívül nincsen számod-
ra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt 

élned, halnod kell… torokszorító érzések 
kavarogtak az ünnepség résztvevőiben, 
amikor Badov Szilvia előadásában hang-
zott el a Szózat. A Kárpátaljáról érkezett 
Szilvia kérésére némán hajtottak fejet 
mindazok előtt, akiket a politika a harcok 
mezejére kényszerített, s akiket már hasz-
talan várnak haza szeretteik…

A Hősi Emlékműnél Környe község ne-
vében Beke László polgármester, Orlovits 
Tímea jegyző, Svétecz László képviselő, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
részéről Bogár Ferencné és Wiszt Ferenc 
helyezte el a kegyelet virágait, majd az 
ünneplő közösség útja az Erdei Iskolába 
vezetett, ahol gulyásparti és utcabál várt 
mindenkit. Az est során műsort adott a 
Magyar Népdalkör, Horváth Marika, vala-
mint Berkovics Andy és Molnár Johanna, 
végül a báli talpalávalóról Balaskó István 
gondoskodott.

Légy mérvadó – légy véradó
47 önkéntes véradó neve került július 
21-én a környei Művelődési Házban 
szervezett véradáson a Vöröskereszt 
nyereményjátékos ládikájába, amely 
már több mint egy hónapja valameny-
nyi megyei önkéntes véradóhelyszínen 
így kéri a segítést: légy mérvadó – légy 
véradó.

A nyereményjáték sorsolását nov-
ember 15-én tartják, s mint a je-
lenlévő megyei véradószervező 

koordinátor, Zigó Jana elmondta, remé-
nyeik szerint a legszerencsésebb akár 
egy hosszú hétvégét is nyerhet, de kisebb 
háztartási készülékek is gazdát keresnek 
majd. Azért, hogy minél több véradót 
ajándékozhassanak meg novemberben, 
a megyei Vöröskereszt a 34/310-318-as 
telefonszámon továbbra is várja a fel-
ajánlásokat, s ezúton is köszönetét fejezi 
ki mindazok számára, akik támogatják 

kezdeményezésüket. 
Júliusban „debütá-

lóként” elsőként ízlel-
hetett bele a véradás 
akár életet is mentő 
érzésébe Andor Ju-
dit, Magda Istvánné, 
Magda Gina és Gál 
Gizella, s mellette a 
környei szervezet ha-
gyományos gazdag 
ve n d é g l á tá s á b a , 
amellyel külön jelzik 
köszönetüket a dono-
rok számára.

Idén utolsó alka-
lommal október 20-án lesz véradás a 
községben, tehát a nyereményjátékos 
ládika még egyszer gyarapodhat környei 
nevekkel, mindamellett, hogy ismert: az 
önkénteseket elsősorban a segíteni aka-
rás szándéka vezérli, ahogy Devecsery 

László „A csend szava” című versében 
is megfogalmazta: …minden elhallgat, 
mert elfogy a vér, néma tekintet hallga-
tag kér. Nyújtom a kezem: véremet adom. 
Segítő szándék, mosoly arcomon; csillag-
fény játszik csendes balkonon.

Napsugaras délután Környebányán
Bár augusztus 14-én egész nap 
ontották az égi csatornák az 
esőt, a környebányai gyerekek 
délutánja napsugarassá vált a ta-
tabányai Családsegítő Szolgálat 
és Gyermekjóléti Központ munka-
társainak köszönhetően, hiszen 
várta őket a Napsugár Játszóház, 
s megannyi kézműveskedési 
lehetőség.

A fiatal fiúk, lányok meg is 
töltötték a helyi Közössé-
gi Házat, ahol a felnőtt 

segítők mellett ollók, ragasztók, külön-
böző formájú lukasztók, színes papírok, 
ceruzák, szalvéták fogadták őket, s 
színesnél még színesebb gyöngyök, 
hogy mindenki kedvére választhasson. 
Volt, aki „verdás” órarendet készített, 

volt, aki „lányosabbat”, s az ifjú höl-
gyek többsége azt a lehetőséget is 
megragadta, hogy szeptemberben 
eldicsekedhessen társainak a saját 
maga á l ta l  megálmodot t ,  gyön -
gyökből fűzöt t karpereccel, hiszen 

– természetesen – ezúttal is 
valamennyien hazavihették 
kézműves remekeiket. 

A Napsugaras délután még 
emlékezetesebbé, nyáriasab-
bá varázslásáról a Gelato 
Italiano Kft. Környe gondos-
kodot t,  amely íz letes jég -
krémmel ajándékozta meg 
a környebányai játszóház 
résztvevőit. 

Köszönet a már hosszú ideje 
hagyományos, a nyári szünet-
ben több alkalommal szerve-

zett környei kézműves foglalkozásokért 
a TTKT ESZI Családsegítő Szolgálat és 
Megyei Módszer tani Gyermekjóléti 
Központnak és kollégáinak! A játszóhá-
zak támogatója: Környe Község Önkor-
mányzata.
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Csodálatos természet – a természet csodái
Termett már környei kertben pajzán 
répa, kutyaütő krumpli, parianyu, s még 
ki tudja mennyi érdekesség, szépség, 
amelyekről nem készült híradás. Pedig a 
természet csodáit érdemes megörökíte-
ni. Az nem hencegés, s azzal másoknak 
is szerzünk néhány vidám, álmélkodó, 
rácsodálkozó, örömteli percet.

A ndor Ferencnével már egy 
ideje vártunk erre a percre. Pár 
esztendeje mesélt az egyetlen 

napig virágzó kaktuszáról, amit csak 
nem sikerült lencsevégre kapni. Hol az 

időjárás, hol a technika ördöge szólt 
közbe, ám idén megtört a jég, s elké-
szült a régóta áhított fotó a csodálatos 
természet egyik tiszavirág életű remeké-
ről. De talán az sem volt véletlen, hogy 
a megörökítés eddig váratott magára, 
hiszen az udvaron pompázó, nagyjából 
15 esztendős kaktuszok, virágzó angyal 
trombita és havai rózsa között Marika 
a nyúlketrecekhez is invitált, mondván, 
ilyen nyuszit ő még nem látott, s szerinte 
én sem. És valóban. Az egyik tapsifülest 
alaposan megtréfálták a gének: a 
hiedelem szerint gyáva nyúlszívet rejtő 
testhez egy oroszlán pofiját párosították. 

A Bódi család kiskertjében is móká-
zott a természet, vidám perceket oko-
zott az egyébként is igen termetes pa-
radicsomok egyike. Akár paragájnak 
is nevezhetnénk, hiszen első pillantásra 
nagy valószínűséggel mindenki gon-
dolatai között egy nagycsőrű madár, 
a papagáj sejlik fel. A súlya a paradi-
csomot sajnos lehúzta a száráról, ám 
ott jártamkor Erzsi néni gondosan őrizte 

egy pohárban, hogy a nyaralásból 
hazaérkező és a természet szépsége-
ire igen fogékony legkisebb unoka is 
rácsodálkozhasson.

S hogy hol termett a paragáj? Ott, 
ahol a napraforgók is három méteres 
magasságig nőt tek. Aki nem hiszi , 
gyorsan járjon utána, mert sajnos a 
természet csodái is múlandók… 

(még több fotó a www.kornye.hu oldalon) 

Steffenbergi látogatók
Idén tízedik alkalommal került meg-
rendezésre a cserediák program Kör-
nye és testvértelepülése, Steffenberg 
között. A német kis csapat mindössze 
négy napra érkezett, hogy megismer-
jék Magyarországot, a magyar kultú-
rát, valamint településünket.

Ö römünkre voltak visszatérő 
gyerekek is, akik már másod-
jára látogattak el hozzánk.  

Nagy izgalommal vártuk a diákok 
és két kísérőjük érkezését, első este 
közös pizzázás mellett mutatkoztunk 
be egymásnak. Másnap csoportunk 
Győrbe látogatott, ahol állatkertbe 
és élményfürdőbe mentünk. Mind-
annyian nagyon vártuk már ezeket a 
programokat, még az eső sem tudta 
elrontani a kedvünket. Hazaérkezés 
után grillpartyn vettünk részt. Dörner 
István grillezett nekünk. Itt mindenki jól érezte magát és jóllakott. 
Másnapi programunk sárkányhajózás volt a Velencei-tavon. 
A csónakba szállás pillanatában nagyon izgatottak voltunk. 
Sajnos a távot erőnlét hiányában nem tudtuk teljesíteni, ezért 
félúton visszafordultunk. Teri néni nem úszta meg szárazon a 
hajózást ugyanis az előtte és mögötte evezők a nyakába zúdí-
tottak egy-egy lapát vizet. Az előre eltervezett strandoláshoz az 
állandó záporok miatt nem volt kedvünk, ezért inkább a parton 
sétáltunk egy nagyot. Délután Székesfehérváron néztük meg a 
főteret, ahol fagyit ettünk, ami a rossz idő ellenére is finomnak 
bizonyult. A következő nap Budapesten voltunk. Kipróbáltuk a 
libegőt.  Mikor felértünk gyönyörű kilátás fogadott minket. Meg-
néztük a budai várnegyedet és a Mátyás templomot is. Ezután 
a Láthatatlan kiállítás következett, ott minden nagyon sötét volt, 

csak tapogatózva tudtunk előre haladni, de a tárlatvezető 
vak bácsi segítségével könnyebben tájékozódtunk. A bácsi 
mesélt a vakok mindennapi életéről, mi ezt nagy érdeklődéssel 
hallgattuk.  A német cserediákok örömére a plázába is elláto-
gattunk, hogy tudjanak ajándékokat vásárolni. Hazafelé jövet 
a hangulat nagyon oldott volt, jókat mulattunk. Talán ekkorra 
szoktunk össze a legjobban.

Az utolsó napon, Visegrádon, kötélpályán csúsztunk le, amit 
Canopynak hívnak. Gyönyörű volt a táj, bár sajnos ezzel nem 
sokat tudtunk törődni, mert nagyon féltünk a magasban. Dél-
után megnéztük a visegrádi királyi palotát, ahol egy nagyon 
humoros idegenvezetőt kaptunk, aki mindenkinek feldobta 
a hangulatát.  Miután visszaértünk Környére megnéztük az 
újonnan épült óvodát, ami tényleg nagyon szép lett. Este a 
tájházban búcsúvacsorát tartottunk, ahol Szőgyényi Zoltán 
grillel várt minket, Mucsi Réka pedig egy csodálatos tortát 
készített. A tortán Steffenberg és Környe címere volt.  A német 
cserediákokat megleptük egy kis édességgel, valamint egy pó-
lóval, amin ők és a vendéglátóik vannak rajta, hogy emlékezni 
tudjanak ezekre a csodás napokra.  Másnap kikísértük őket a 
vasútállomásra, s búcsúzáskor megígértük egymásnak, hogy 
tartjuk a kapcsolatot és jövőre újra találkozunk.   

Demeter Diána

„Jaj, úgy élvezem én a strandot...”  
– környei táncosok Tardoskedden

2013-ban szó szerint a környei táncosok 
avatták fel a tardoskeddiek felújított 
strandját, ezért egyáltalán nem véletlen, 
hogy idén a megérkezésük után az első 
útjuk is oda vezetett, majd szinte egész 
héten dudorászhatták volna, hogy „ot-
tan annyira szép és jó…”

A táncos gyermekek egy része ha-
gyományosan Környe testvérte-
lepülésén töltötte nyári szünidejé-

nek pár napját, s örömmel tapasztalták, 
hogy egyetlen év alatt korszerű büfével, 
„plázzsal” bővült a szépen fejlődő termál-
fürdő. Örömükre a trambulin mellett lehe-

tett asztaliteniszezni, futballozni is az erre 
kialakított területen, sőt, „térítésmentesen” 
kérhettek maguknak vízi játékokat is. 

A fellépésekkel tűzdelt táncos tanév 
a környei Nemzetiségi és Sörfesztiválon 
való fellépéssel zárult, így Tardoskedden 
végre elérkeztek a lazítás napjai a lá-
nyok, fiúk számára. A táncosok első este 
a szabadtéri vasúttörténeti kiállítást is 
megtekintették, amely igen interaktív-
nak bizonyult: valamennyi eszközt kipró-
bálhatták, felmászhattak a kihelyezett 
mozdonyra, a mechanikus szemaforra, 
s a „mamatej”-re, azaz a vasúti síneket 
szállító járgányra is. 

A fiatalok egy napot a táj-
házban töltöttek, ahol meg-
lepetés reggelivel – manga-
licazsíros kenyérrel, lilahagy-
mával, biozöldségekkel, házi 
„szirupos” vízzel – várták a 
gyerekeket.  Megismerked-
tek Szabó Ferdinánd értékes 
néprajzi gyűjteményével 
és kézműves foglalkozá-
son vehettek részt: kosarat 
fontak papírvesszőből, s a 
gravírozás tudományába 
is betekintést nyerhet tek.  
A bütykölés a turistaszálláson 
sem maradt el, ott szerencse-
kövek, gyöngyfák, gipszkiön-

tős figurák készültek ajándékba az itthoni 
családtagoknak.

A nagyközségben hamar elterjedt, hogy 
táncosok vendégeskednek Tardoskedden, 
s a helyiek fel is kérték őket, hogy mutatkoz-
zanak be a strand és a hétvégi fafaragótá-
bor vendégeinek. Bár nem viseletben ad-
ták elő táncaikat, mégis kitörő taps fogadta 
ügyes, a létszámhoz, s az éppen táborozó 
táncosokra átalakított koreográfiákat. 
„Fellépti díjuk” pedig édesség, sötétben 
világító tardoskeddi jelzőcsík (amelyet a 
szlovák törvények szerint kötelező viselni a 
gyalogosoknak!) és végül, de nem utolsó 
sorban egy meghívás volt az augusztus 
23-ai Szent István napi Folklórfesztiválra.

Környe testvértelepülésén a táborozás 
utolsó napján rendezték meg a Szikora 
György Emlékkupát a strand közvetlen 
szomszédságában lévő sportpályán, 
ahol a gyerekek örömmel fedezték fel a 
résztvevők között a környei ifjúsági „válo-
gatott” csapatát is, így lelkesen szurkoltak 
a hazaiaknak. 

A pár együtt töltött szép, élményekkel 
teli nap zárásaként nemcsak a gyerekek, 
de a szülők is már a jövőt tervezgették 
hazafelé. Több ötlet mellett szóba került a 
tardoskeddi lazítás mellett egy nagyobb 
erdélyi körút terve is, melyre az anyukák, 
apukák egy része is szívesen elkísérné a 
gyerekeket. 
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Egytől Tizenkettőig – szeptember 14-én Környén!

A MŰVELŐDÉSI HÁZ AJÁNLJA
Kiállítás

„Tájoló” címmel nyílik festménykiállítás 
szeptember 12-én, pénteken Fülöp 
Szabina és Trézl Adrienn alkotásaiból a 
Művelődési Házban. A tárlatot 16.30-kor 
Soltész László, a grafika tanszak pedagó-
gusa ajánlja az érdeklődők figyelmébe. 
A kiállítás október 15-éig tekinthető meg. 

Őszi adok-veszek

Őszi adok-veszek, csere-bere vásár 
várja az árusítókat, vásárlókat egyaránt 
szeptember 13-án, szombaton 9 és 12 
óra között a környei Művelődési Házban. 
Váltsa forintokra a már megunt, de még 
jó állapotú könyveket, ruhaneműket, 
játékokat, baba- és gyerekruhákat, hasz-
nálati eszközöket, stb. 

Az árusítóasztalok díjtalanul igényel-
hetők, a szervezők viszont kérik, hogy a 
részvételi szándékot mindenki előzetesen 
jelezze a 06 34 473 091 telefonszámon, 
vagy személyesen az intézmény nyitva 
tartási idejében.

Mágnás Miska

A Mágnás Miska (operett két részben) 
tekinthető meg szeptember 26-án, 19 
órától a környei Művelődési Házban a 
Sziget Színház előadásában.

Miska, a talpraesett lovászfiú pillanatok 
alatt a szemünk láttára válik előkelő arisz-

tokratává. Tenyeres-tal-
pas párjából, Marcsából 
pedig estélyi ruhás dáma 
lesz, aki Mary grófnőként 
vonul be az úri társaság-
ba. Mindez azért törté-
nik, mert a rátarti család 
hallani sem akar arról, 
hogy Baracs, az egyszerű 
tiszttartó lányukat, Rolla 
grófnőt vegye feleségül. 

Óriási szerencse, hogy 
a kleptomániás nagyma-
ma – nem törődve az efféle előítéletek-
kel – a fiatalok mellé áll, s így az operett 
felhőtlenül juthat el a vidám fináléig.

Belépőjegyek szeptember 1-jétől vá-
sárolhatók a Művelődési Házban 1000 
Ft-os áron. 

Gombaismerő tanfolyam

Alapfokú gombaismerő tanfolyam indul 
szeptember 17-én a környei Művelődési 
Házban Fél Attila gomba-szakellenőr 
vezetésével.

A 35 órás tanfolyam 4×2,5 óra elméleti, 
valamint 5×5 óra gyakorlati oktatásból 
áll, a résztvevők több mint 100 őszi gom-
bafajjal és azok biológiájával ismerked-
hetnek meg.

Az elméleti oktatások szerdánként 17 
órakor kezdődnek, a terepgyakorlatok-
ra várhatóan szombatonként kerül sor, 
az időpontokat és a helyszínt előzetes 

egyeztetés alapján jelöli ki a tanfolyam-
vezető.

A tanfolyam díja 9600 Ft., érdeklődni 
és jelentkezni szeptember 10-én 15 óráig 
lehet a gombasztanfolyam@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 06 20 561 0267-es 
telefonszámon.

A tanfolyam elméleti oktatásának 
tematikája: Szeptember 17. – szerve-
zettan, rendszertan, ökológia – gombák 
alkotóanyagai, felépítésük, élőhelyeik 
megismerése. Szeptember 24. – gom-
baismeret - csigagombák, nedűgombák, 
pénzecskegombák, tölcsérgombák, pe-
reszkék, fülőkék, galócák, őzlábfélék. Ok-
tóber 1. – gombaismeret - tőkegombák, 
csiperkék, cölöpgombák, tintagombák, 
bocskorosgombák, csengettyűgombák, 
döggombák. Október 8. – ismeretter-
jesztő filmvetítés, gombaismeret - ga-
lambgombák, tejelőgombák, tinóruk, 
pöfetegfélék.

MEGHÍVÓ

A  
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe

szeretettel meghívja Önt és családját
2014. augusztus 30-án szombaton

a kitelepítés 67. évfordulójára  
rendezett megemlékezésre.

Program:
17.00 óra Német nyelvű szentmise a katolikus templomban.
18.00 óra Koszorúzás és megemlékezés  
 a Kitelepítési Emlékműnél.
19.00 óra Kulturális program a Tájházban.

Fellépő kultúrcsoportok:
	 •	Német	Nemzetiségi	Gyermekcsoport	Környe
-	 •	Német	Nemzetiségi	Dalkör	Környe
19.30	óra	 A	jó	hangulatról	a	vértessomlói	„Heimattöne”	 
 zenekar gondoskodik. 

A Szent Efrém Férfikar idei fellépései 
között kiemelt helyet foglal el az a 
különleges koncertsorozat, amely Ybl 
Miklós (1814-1891) szakrális életműve 
előtt tiszteleg, s az Ybl Egyesület által 
szervezett Bicentenáriumi Év kereté-
ben valósul meg a nagy magyar épí-
tész nevéhez köthető – általa tervezett, 
vagy átalakított – templomokban. 

A 12 templom belső tere mére-
tében, kialakításában, s ezért 
akusztikájában is nagyon kü-

lönböző, s éppen ezt adta az ötletet, 
hogy ugyanaz a program szólaljon 
meg mindegyikben, s ezzel egy izgal-
mas és érdekes „akusztikai vizsgálat” 
részese lehet mindenki, aki kíváncsi a 
különböző korok mesterműveinek az 
Ybl-templomok akusztikájában való 
megszólalására. 

A Szent Efrém Férfikar (Budapest, 
Fót, Nagycenk, Hódmezővásárhely 
után) szeptember 14-én érkezik 
Környére, s ad koncertet „Egytől 
Tizenkettőig” címmel délután 5 
órától a Római Katolikus Temp-
lomban. A belépés díjtalan, de 
a korlátozott férőhely miatt a 
jegyek előzetes átvétele szüksé-
ges. Jegyek a templom sekres-

tyéjében, a Művelődési Házban 
és a Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán igényelhetők. 

(Környén a Fellner Jakab által 1775-
ben, barokk stílusban épített templom 
tűzvész áldozata lett. A helyén építette 
fel 1866-ban Ybl Miklós – a korábbihoz 
mérten feltűnően nagyobb méretű – 
Környe jelenlegi templomát romantikus 
stílusban.) 

Az „Egytől - Tizenkettőig” c. program 
sok évszázad vallásos zenéjét helyezi 
egymás mellé, „quasi liturgia” formá-
ban megjelenítve, egyórás hang-áhí-
tatba vonva be a közönséget.

A műsor egyszerre sugároz stílusbeli 
sokféleséget és hitbeli, transzcenden-
tális egységet. A középkori egyszólamú 
zenéből indulva századunk sokszólamú 
kortárs motettáihoz jut el, s az egyre 
növekvő számú szólamokból álló kom-
pozíciók között a templomi harangok 
és csengők, valamint fa- és fémalapú 
ütőhangszeres interludiumok, mint 
hangokba öntött lelki visszhangimák 
lendítik tovább az előadást. Ilyenfor-
mán a teljes hangverseny egy önálló 
kortárs misztériumjátékként fogható 
fel, liturgikus egyidejűségbe, jobban 
mondva időtlenségbe helyezve a sok-
féle zenetörténeti korszaknak az Isten 

dicséretére szánt kompozícióit. Ezzel 
együtt a férfikar célja az volt, hogy el-
sősorban meghatározó hangélményt 
nyújtsanak át a közönségnek, s ezért 
a hatalmas választékból, melyet az 
európai keresztény zene kínált, azokat 
a kompozíciókat szólaltatják meg, me-
lyek gondolatisága és hangzása talál-
kozik a Szent Efrém Férfikarra jellemző 
zeneiséggel és hangképpel. Angol, 
grúz, libanoni, magyar, orosz, spanyol 
művekből áll a program, de a nemze-
tek és a nyelvek szerepe ez esetben 
szimbolikus, mindössze egyfajta szép 
koloritot jelent a keresztény európai 
komponisták – köztük meghatározó, 
nagy mesterek (Bartók, Rachmaninov, 
Stravinsky, Tallis) – műveiben. Katolikus, 
protestáns és ortodox zene egyaránt 
megszólal a koncerten, ám ez sem az 
elkülönülést hangsúlyozza, hanem a 
hit megvallásának különböző zenei 
stílusjellemzőit szeretné megmutatni. 

A Szent Efrém Férfikar 2002-ben 
alakult meg, s az utóbbi években 
Magyarország egyik legnépszerűbb 
vokális együttesévé vált. Alapítója és 
művészeti vezetője a Liszt-díjas Bubnó 
Tamás. Az együttes tagjai kivételes 
hangi adottságokkal és zenei képzett-
séggel rendelkező énekesek.
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Hozzávalók:
• 1 kg káposzta • 50 dkg liszt • 8 dkg zsír • 1dl tejföl • 3 dkg élesztő  

• só • 1 tojássárgája • tej

A tejben az élesztőt pici cukorral megfuttatjuk, majd a többi hozzávalóval bedagasztjuk és kb. 
1,5 órát kelesztjük.1 kg káposztát lereszelünk és besózunk, kb. ½ óra múlva kinyomkodjuk. 1dl 
olajon vagy zsíron 1,5 evőkanál cukrot karamellizálunk és rádobjuk a káposztát. Addig pirítjuk, 
míg olyan barnás nem lesz, mintha káposztás tésztát készítenénk. Ha langyos a káposzta, 
akkor belekenem a téglalap alakúra, kb. 3 cm vastagra nyújtott tésztába és kb. 3-szor meg-
hajtogatom fél óránként. Hajtogatás: A tésztát egy jól meglisztezett gyúródeszkára borítjuk 
és nagyjából téglalap alakúra nyújtjuk. A tészta bal oldali egyharmad részét behajtjuk úgy, 
hogy jobb oldalon egyharmad rész tészta kimaradjon. A jobb oldalon még szabadon levő 
egyharmad rész tésztát balra ráhajtjuk a már dupla tésztarétegre. Ezután fölülről hajtjuk le 
a tészta egyharmadát úgy, hogy alul kimaradjon egyharmadnyi rész. Az alul még szabadon 
levő tésztarészt ráhajtjuk fölfelé a többi tésztára. Ezután a tésztát egy kicsit meglisztezzük, 
konyharuhával letakarjuk és pihentetjük 15 percig. Ezt a műveletet háromszor végezzük el. 
Végül téglalap alakúra nyújtjuk, a tetejét éles késsel berácsozzuk, megkenjük a tojásfehérjével, 
majd pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk és kb. 180 fokon arany barnára sütjük.

Jó étvágyat kívánok! Tirhold Kármen

Egészségügyi rendelések

Dr. Szegeczki Zsófia  
községünk új gyermekorvosa

Szeptember 1-jétől Dr. Szegeczki Zsó-
fia látja el Környén a gyermekorvosi 
feladatokat. A község új gyermek-
orvosa a következő időpontokban 
rendel:

hétfő: 9.00-12.00  
– iskolaorvosi rendelés: 13.00-14.00

kedd: 9.00-12.00 – páros hetente 
Környebányán 13.00-14.00

szerda: 9.00-12.00 és 13.00-14.00  
– tanácsadás: 11.00-12.00

csütörtök: 12.00-15.00
péntek: 9.00-12.00

Dr. Szegeczki Zsófiát – terveink szerint 
– a Környei Hírhozó következő számá-
ban mutatjuk be olvasóinknak, a falu 
lakóinak. 

Háziorvosi rendelések

A nyári szabadságokat követően, 
szeptember 1-jétől Környe mindkét 
háziorvosi rendelőjében a megszo-
kott időben fogadják a betegeket:

I. sz. Orvosi Rendelő Beloiannisz u.
Dr. Bublovics Péter
Tel.: 06 34 473 064

Rendelési idő:
hétfő: 8.00-9.00 Szentgyörgypuszta

9.00-12.30 Környe
kedd: 8.00-12.00

szerda: 12.30-16.30
csütörtök: 8.00-12.00

péntek: 8.00-12.00

Szent Rókus Rendelő Rákóczi u.
Dr. Árendás József
Tel.: 06 34 473 093

Rendelési idő:
hétfő: 7.30-10.30
kedd: 7.30-10.30

szerda: 7.30-10.30
11.00-12.00 Környebánya

csütörtök: 7.30-10.30
péntek: 7.30-10.30

Védőnői szaktanácsadás  
– Kissné Ágoston Éva

Telefon:  
06 34 473 267 vagy 06 20 214 0901

várandós tanácsadás
kedd: 14.00-16.00

csecsemő és kisgyermek tanácsadás
csütörtök: 14.00-16.00

gyermekorvossal tartott tanácsadás
szerda: 11.00-12.00

A várandós anyukák könyvének ki-
állítása előzetes egyeztetés alapján 
történik.

Tájékoztatom a község eb-tartóit, hogy az ebek 
veszettség elleni védőoltásának beadatása az 
eb tartójának a kötelessége.

Dr. Perneczky Iván 
szolgáltató állatorvos 

Mobil elérhetőség: 
06 20 9718 774

NE HOZZA EBÉT OLTÁSRA, 
ha az beteg, 14 napon belül embert 

harapott, vagy hatósági megfigyelés alatt áll!   

Az ebek veszettség elleni immunizálása és féregte-
lenítése továbbra is kötelező az alábbiak szerint:

Ò 3 hónapos kort betöltött, 30 napon belül,
Ò ezt követően 6 hónapon belül megismételni,
Ò majd ezt követően évenként kötelező.

A védőoltás beadására 
továbbra is rendelkezésre állok 

EGÉSZ ÉVBEN!

AZ EBOLTÁS DÍJA (TAVALYI ÁRON!):
•	3500	Ft/eb	féregtelenítő	tablettával	együtt

• Új Kisállat Egészségügyi Könyv 500 Ft/db  
 (csak új eb vagy elveszett könyv pótlása  
 esetén szükséges!) 
• Háznál oltás díja: 4500 Ft/eb

OLTÁSI IDŐPONTOK: 

Aug.	30.	(szombat)	9.00–11.00-ig 
Szep. 6. (szombat) 9.00–11.00-ig és 15.00–18.00-ig 
Szept.	10.	(szerda)	15.00–18.00-ig 
Szept.	18.	(csütörtök)	15.00–18.00-ig 
Szept. 19. (péntek) 9.00–11.00-ig és 15.00–18.00-ig 
Szept. 26. (péntek) 15.00–18.00-ig 
Szept. 27. (szombat) 9.00–11.00-ig és 15.00–18.00-ig

AZ EBOLTÁS HELYSZÍNE: 
Környe,	Beloiannisz	u.	32.	szám	alatti 

állatorvosi rendelő.
Az oltás az eb tartási helyén is elvégezhető  

előzetes egyeztetés után!

Felhívom 
az ebtartók figyelmét,  

hogy 2013. január 1-jétől 
a veszettség elleni  

védekezés részletes 
szabályairól szóló  
164/2008 (XII.20.) 

FVM rendelet 04.§(7)  
bekezdése szerint: 

„Veszettség ellen  
csak elektronikus 
transponderrel  

(mikrochip) 
megjelölt eb  

oltható”!
Rendelőmben  

a behelyezés díja:  
3500	Ft/eb

Köszönöm  

a bizalmát!

Megérkeztünk! Születésnaposok
„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 

Tanítsd meg, mire csak lehet 
Add tovább a jót és szépet…” 

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben a napok-
ban ünnepelték, vagy ünneplik kerek születésnapjukat:

90 esztendős
Polgár Lajos (1924. 08. 21.)

85 esztendős
Forisek Károlyné (1929. 08. 29.)

80 esztendős
Wéber Istvánné (1934. 08. 18.)

75 esztendős
Homola Artúr (1939. 08. 13.) 

Vidéki Józsefné (1939. 08. 20.) 
Szőke Lajos (1939. 08. 21.) 

Rifai Bassam (1939. 08. 30.)

70 esztendős
Linczmaier János (1944. 08. 08.) 

Nedermann Ferencné (1944. 08. 13.) 
Plangár  Sándorné (1944. 08. 24.) 

Prekob Dezsőné (1944. 08. 29.) 
Popovics János (1944. 08. 29.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Azt kérdezed tőlem, hogyan vártalak?  
Mint az éjszakára fölvirrad a nap, mint a délutánra

jő az alkonyat, mint ha szellő jelzi a förgeteget  
– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kisfiúval és egy 
kisleánnyal gyarapodott községünk. Sok szeretettel köszöntjük 
a falu legkisebb lakóit, 

Varga Tamás és Futó Ildikó  
kisfiát Dánielt és

Balogh Endre és Bóza Éva  
kislányát Amarillát!

Dánielnek, Amarillának  
és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei 
szülők gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését 
biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek megszüle-
tésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt 
pénzhez a támogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. 
születésnapjáig veheti fel. Az összeg otthonteremtésre, önkor-
mányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi fogyatékos gyer-
mekek támogatására használható fel, de kizáró körülmény, 
ha már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 21 éves 
koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy az Országos 
Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai végzettséggel, 
vagy ha nem a programban meghatározott célokra kívánja 
a részére elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás nem jár 
automatikusan, azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Szüreti felvonulás 
A szüreti felvonulás idén  

szeptember 20-án vár mindenkit községünkben.  
A szüreti menet délután 2 órakor indul  

az általános iskola parkolójából,  
a Szivárvány Táncegyüttes, a Hagyományőrző Német  

Nemzetiségi Gyermekcsoport, az alsós német „nemzetiségi”  
csoportok tanulói, a Német Nemzetiségi Dalkör  

és a Várgesztesi Vagányok a következő megállóhelyeken  
szórakoztatnak mindenkit tánccal, muzsikával: 

Rákóczi	utca	(Bernhardt	Tivadarék	előtt)
Alkotmány	utcai	parkoló

Feszty	utca	–	Kisfaludy-köz	kereszteződés
Bajcsy	utca	–	József	A.	utca	kereszteződés
Hunyadi	utca	–	Rózsa	F.	utca	kereszteződés

Patak	utca
Művelődési	Ház

A szervező Német Nemzetiségi Önkormányzat minden környeit szeretettel vár!

Recept Káposztás pogácsa



Közérdekű információk

Kiadja:  
Polgármesteri Hivatal  

2851 Környe, Alkotmány út 2.

A kiadásért felel:  
Beke László polgármester   

• 06 30 7681624

A szerkesztésért felel:  
Salamon Gyöngyi  • 06 30 3874690

hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák:  
JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft.  
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73.

A sokszorosításért felel:  
Jávor Zsolt ügyvezető

Változott  
a felsősök étkeztetési díja

Környe Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a vonatkozó törvényi 
felhatalmazás alapján módosította az 
intézményi térítési díjakról szóló rende-
letét. A módosítás szeptember 1-jétől a 
felsős napközisek napi térítési díját 467, 
a felsős menzásoké 302 Ft-ban hatá-
rozta meg a többi díjtétel változatlanul 
hagyásával.

Az önkormányzat által a Környei Vac-
kor Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájában 
2014. szeptember 1-jétől meghatározott 
térítési díjak:

a) iskolai menza étkezés alsós 288 Ft

b) iskolai menza étkezés felsős 302 Ft

c) iskolai napközi étkezés alsós  453 Ft

d) iskolai napközi étkezés felsős 467 Ft

e) óvodai étkezés 365 Ft

f) bölcsődei étkezés 400 Ft

g) felnőtt engedélyezett benti 668 Ft

h) felnőtt engedélyezett kinti 704 Ft

Könyvtár

A Községi Könyvtár szeptember 1-jétől 
a szokásos nyitva tartási rend szerint 
működik. Minden hétfőn, szerdán, csü-
törtökön és pénteken 16-tól 18 óráig, 
keddenként 13 és 16 óra között várja a 
látogatókat.

„Állásbörze” Tatabányán
 

A Tatabányai Családsegítő Szolgálat 
„Állásbörzét” szervez szeptember 9-én, 
kedden 10 és 15 óra között a Füzes utcai 
épületében (Tatabánya, Szent Márton 
Központ, Füzes u. 40/b). Az álláskeresők 
a program során regisztrálhatnak a 
munkaerő kölcsönző cégek, munkáltatók 
adatbázisaiba, leadhatják önéletrajzu-
kat, érdeklődhetnek a munkalehetősé-
gek iránt, feltehetik a munkavállalással 
kapcsolatos kérdéseiket a Munkaügyi 
Központ és a Kisebbségi Önkormányzat 
jelenlévő képviselőinek. 

A programon a részvétel ingyenes!

Az „Állásbörzére” a szervezők azoknak 
a munkáltatóknak a jelentkezését is 
várják, akik, mint kiállítók szívesen részt 
vennének a rendezvényen, hogy köz-
vetlenül vehessék fel a kapcsolatot az 
álláskeresőkkel.

További információ Mattesz Mónikától 
kérhető a 06 34 512 751 vagy a 06 30 281 
2431-es telefonszámon.

Tűzmegelőzési kommunikáció  
– pályázati lehetőség gyerekeknek

Hatékony tűzmegelőzési kommunikáció 
címmel pályázatot hirdetett az Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság a 10-18 éves 
korosztály számára. A tűzvédelemmel 
kapcsolatos információk számos csator-
nán keresztül juthatnak el a lakossághoz. 
Gyorsuló világunkban azonban egyre 
nehezebb megtalálni a kapcsolatot a 
célközönséggel. Ennek kapcsán a bi-
zottság úgy gondolja, hogy minden ed-
diginél kreatívabb kommunikációra van 
szükség, amely hatékonyan használja fel 
korunk technikáit is. Az ifjú pályázóktól a 
tűzvédelemmel kapcsolatos hatékony, 
ötletes, tetszetős kommunikációs meg-
oldások alkalmazását, bemutatását 
várják. Indulni négy kategóriában lehet: 
plakát, hanganyag vagy rádiós hirdetés, 
spotfilm és weblap, blog, közösségi oldal 
vagy mobil alkalmazás elkészítésével. 
A pályázati anyagokat szeptember 15-
ig várja a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság.

További információk olvashatók Kör-
nye internetes portálján: http://kornye.
hu/tuzmegelozes i - kommunikacio -
gyerekeknek#more-20501

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői fogadó-
óráját szeptember 1-jén, hétfőn tartja 17 
és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal 
képviselői szobájában. A képviselőhöz 
mindazok fordulhatnak, akik segítséget, 
vagy tájékoztatást szeretnének kérni 
valamilyen problémájuk megoldásához. 

Pótbeiratkozás  
a művészeti tagozatokra

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola értesíti a 
szülőket, hogy a művészeti tagozatokra 
pótbeiratkozást tart. Azok az óvodások, 
akik 2014. augusztus 31. és 2015. szeptem-
ber 1. között töltik be az 5-6-7. életévüket, 
néptáncra jelentkezhetnek. Az iskolások 
a néptánc, grafika, báb, színjáték tago-
zatok közül választhatnak.

A pótbeiratkozás időpontjai:

augusztus 29-én: 15.30–17.00
szeptember 2-án: 8.00–13.00
szeptember 4-én: 13.00–17.00
szeptember 5-én: 8.00–13.00

szeptember 9-én, 11-én, 12-én:  
13.00 – 17.00

A beiratkozás feltétele a szülő által 
aláírt, kitöltött iratkozási lap és a térítési 
díj befizetése. A jelenleg érvényben 
lévő szabályozás szerint a térítési díjak a 
következők:

Előképző évfolyamon 5900 Ft, új beirat-
kozó esetén 6400 Ft. Alapfokú/tovább-
képző évfolyamon 11 800 Ft, új beiratkozó 
esetén 12 800 Ft. A térítési díj két részlet-
ben való befizetésére is lehetőség van, 
az elsőt a beiratkozáskor, a másodikat 
félévkor, a megadott időpontokban.

Az intézmény felhívja a szülők figyelmét, 
hogy a Rendszeres Gyermekvédelmi 
Támogatásról szóló Jegyzői határozat 
már nem jogosít térítési díj mentesség-
re, helyette a következő szabályozás 
érvényes.

A törvényi módosítások értelmében
„Minden esetben ingyenes a halmo-
zottan hátrányos helyzetű, a hátrányos 
helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, 
középsúlyos és enyhe értelmi fogyaté-
kos, továbbá az autista tanuló részére 
az első alapfokú művészetoktatásban 
való részvétel.”  

A tanuló csak akkor kaphat mentessé-
get a térítési díj fizetése alól, ha a jegyző 
által kiállított hátrányos helyzetű, illetve 
halmozottan hátrányos helyzetű igazo-
lást bemutatja. 

A művészeti tagozat működésére 
az iskolai házirend érvényes. Az iskola 
pedagógiai programja alapján a be-
iratkozás egy tanévre szól, kiiratkozni in-
dokolt esetben, a szülő írásbeli kérésére, 
félévkor lehet.

Választási tájékoztató

Orlovits Tímea, a Helyi Választási Iroda 
vezetője tájékoztatja Környe község 
választópolgárait, hogy a 2014. október 
12-ei helyi önkormányzati választáson a 
helyi önkormányzati képviselő jelölésé-
hez 39, a polgármester-jelölt állításához 
115 érvényes ajánlás szükséges.

A helyi német nemzetiségi választáson 
a helyi nemzetiségi önkormányzati képvi-
selő jelöléséhez 5, a német nemzetiségi 
névjegyzékben regisztrált választópolgár 
érvényes ajánlása szükséges.


